§ 3. Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe
1. Opłaty powinny być dokonane wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, gdyż stanowią warunek przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe.
2. Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe:
Opłata jednostkowa * w PLN
Udział trzydniowy 18-20.09.2019

Zgłoszenie
uczestnictwa
w terminie do
30.06.2019 r.

Członkowie Polskiego
Towarzystwa
Historycznego

150,00

Studenci i doktoranci
(ważna legitymacja)

100,00

Doktoranci uczestnicy sesji
posterowej
Nauczyciele
akademiccy /
Nauczyciele
Pozostali uczestnicy

200,00

Zgłoszenie
uczestnictwa po
terminie,
tj. po 30.06.2019 r.

200,00
300,00

Udział jednodniowy
Udział jednodniowy
(nie obejmuje
50,00
bezpłatnego biletu na
Arenę Lublin)
Udział jednodniowy
- uczniowie szkół
20,00
średnich pod opieką
(opłata od
nauczyciela
osoby)
(max. 10 uczniów)
*Cena jednostkowa brutto uwzględnia podatek VAT.

Członkowie
Polskiego
Towarzystwa
Historycznego
Studenci i
doktoranci (ważna
legitymacja)
Doktoranci uczestnicy sesji
posterowej
Nauczyciele
akademiccy/
Nauczyciele
Pozostali
uczestnicy
Udział jednodniowy
(nie obejmuje
bezpłatnego biletu
na Arenę Lublin)
Udział jednodniowy
- uczniowie szkół
średnich pod
opieką nauczyciela
(max. 10 uczniów)

250,00

160,00

300,00

300,00
460,00

50,00

20,00
(opłata od
osoby)

3. Opłata za trzydniowe uczestnictwo w Zjeździe obejmuje:
a) spersonalizowany „identyfikator XX PZHP” umożliwiający otwarty dostęp do wszystkich paneli
dyskusyjnych, problemowych sekcji naukowych oraz wydarzeń edukacyjnych: w tym także
bezpłatnego korzystania z oferty serwowanej podczas „przerw kawowych” w trakcie obrad Zjazdu;
b) informacje odnośnie programu XX PZHP, wraz z torbą zawierającą zestaw materiałów i gadżetów
zjazdowych;
c) Bezpłatne jednorazowe wejście na biletowane imprezy towarzyszących XX PZHP, w tym
uczestnictwo w specjalnie przygotowanym na zamknięcie XX PZHP spektaklu Rekonstrukcji
Historycznych, który odbędzie w 20 września 2019 r. o godz. 20:00 na Arenie Lublin.
4. W opłacie za uczestnictwo w Zjeździe, o której mowa w ust.2, jest wkalkulowany koszt
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz NNW w miejscu Zjazdu, na czas jego trwania.
§ 4. Usługi dodatkowe
1. Uczestnik Zjazdu zainteresowany dodatkowym biletem wstępu na przygotowany na zamknięcie XX
PZHP Spektakl Rekonstrukcji Historycznych dla osoby towarzyszącej, może go zakupić on-line przy
okazji dokonywania zgłoszenia, o którym mowa § 2 ust. Cena jednostkowa biletu wynosi 30,00 PLN.

Bilet zapewnia miejsce w sektorze przeznaczonym dla Uczestników Konferencji. Spektakl
Rekonstrukcji Historycznych odbędzie się w 20 września 2019 r. o godz. 20:00 na Arenie Lublin.
2. Uczestnik Konferencji zainteresowany ofertą zakwaterowania w akademikach Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, może złożyć zamówienie rezerwacji przy okazji dokonywania
zgłoszenia on-line, o którym mowa §2 ust.

